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কফকভল্লাকয যাভাকনয যাকভ 

কর প্রংা আল্লায জনয, ারাত এফং ারাত যাূরল্লা াল্লাল্লাহু আরাইক য়া াল্লাভ 
এয উয, এফং তাাঁয কযফায কযজন, াাফাগণ এফং তাাঁয অনুাযীগবণয উয। 

 

 

কফবেয কর প্রাবেয ভুকরভ বাই  বফাবনযা! 

আারাভু আরাইকুভ য়া যভাতুল্লাক য়া ফাযাকাতুহু।  

আজ আকভ আনাবদয াভবন ঐফ জায়নফাদী াকবদয ফযাবয ককছু বফদনাদায়ক তয 
কথা তুবর ধযবফা-মাযা ইরাবভয বকন্দ্রবূকভ, কুযআন নাকমবরয ুণযবূকভ, নফুত  
বখরাপবতয যাজধানী আযফ উদ্বীবয কফস্তীণণ অঞ্চর ান কবয, আভাবদযই ভবতা নাভ 
কযচয়- বরফাবাাক ধাযণ কবয, ককন্তু কচো, কফো  কবভণ এযা জায়নফাদীবদয আদণ 
রারন কবয। 
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শাসকবদর স্বরূপ ও উম্মাহর করণীয় 

কপ্রয় ভুকরভ উম্মা! 

কদন মতই মাকিবরা- ইরাভ  ভুরভানবদয কফরুবে কাবপযবদয চক্রাে ততই গবীয 
কিবরা। 

এযই ধাযাফাককতায় কু্রবডাযযা আযফ উদ্বীবয াক কববফ উদ কযফাবযয আবু্দর 
আকজজবক ক্ষভতায় ফায়। 

ক্ষভতায় এবই ব এবকয য এক বগারাভী  দারারীয চুকিবত স্বাক্ষয কযবত থাবক। 

এভনকক উভানী কখরাপবতয কফরুবে মুবে ফৃকিবদযবক ায়তা কবয, উভাকনবদয যাজয় 
 তবন বূকভকা যাবখ। 

আয উভানী বখরাপবতয তবনয ভাধযবভই জায়নফাদীবদয াভবন কপকরকস্তবন তাবদয ইহুদী 
যাষ্ট্র প্রকতষ্ঠায থ খুবর মায়। 

এযয আবু্দর আকজবজয বছবরুবরযা কফত্র আযফ যাষ্ট্রিাবক তুবর বদয় আবভকযকায াবত, 
বই বে আবভকযকা ইরাবভয বূকভ বথবক ভুরভানদবদয ম্পদ রুি কযায, বমখাবন খুক 
বখাবন ঘাকি ততযী কযায এফং বমভন খুক বতভন হুকুভ চাকবয় বদয়ায অকধকায ববয় 
মায়। 

অফববল আব জভানায আফু রুগার পাাবদয ানকার। 

ক্ষভতায় এবই ব ইযাইর যাষ্ট্রবক স্বীকৃকত বদয়ায উবদযাগ বনয়, ইকতাব প্রথভফাবযয 
ভবতা আযবফয ূণযবূকভবত কু্রবডায ফাকনীবক প্রবফ কযায ুবমাগ কবয বদয়। বই বম 
তাযা প্রবফ কবযবছ- আবজা মণে আয বফয য়কন। 

এযয তায বাই আবু্দল্লা। ব এব ফণধভণীয় ঐবকযয দায়াত কদবত শুরু কবয, তাীবদয 
অনুাযী ভুকরভবদয াবথ গাছারা গরু-ছাগর আয ইি-াথবযয ুজাযী ভুকযক ইহুদী 
কিষ্টানবদয বক বভরাবনায অবচষ্টা কবয। এফং ব তায বাদবযয ভবতাই ইযাইবরয 
প্রকত তভকত্র  স্বীকৃকত অফযাত যাখায অেীকায ুনফণযাি কবয। 

আয ফতণভান ফাদা ারভান- মায অকববলক বয়বছ চকল্লজবনয বফক আবরভ-উরাভা, 
ভুজাকদ-কফপ্লফীবদযবক তযায ভধয কদবয়। 
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আয তায বছবর ভুাম্মাদ কনবজই কনবজবদয ভুবখা উবমাচন কবয কদবয়বছ। মূ্পণণ কনরণজ্জ 
বফায়ায ভবতা াযা ৃকথফীয াভবন কনবজবদয জায়নফাদী বচাযা প্রকা কবয কদবয়বছ। 
আযবফয কফত্র ভাকিবত অশ্লীরতা  বফায়ানায কফস্তায কবযবছ। কন্থী-দযফাযী কনকফণববল 
আবরভ উরাভাবক বেপতায কবযবছ এফং প্রকাবয কফফৃকত কদবয় ফবরবছ-ইযাইর নাভক 
যাষ্ট্রকিয বফবচ থাকায ূণণ অকধকায আবছ। 

এই কছর ভুকরভ উম্মায কফরুবে কফবল কবয আযফবদয কফরুে উদ কযফাবযয ঘিাবনা 
অযাবধয ংকক্ষপ্ত কফফযণ। 

একই ধযবনয দারারী  বগারাভীয ইকতা আবছ উাগযীয় অঞ্চবরয অনযানয 
যাষ্ট্রগুবরায। বমখাবন ফৃকি াম্রাজযফাদীযা তাবদয অনুগত একাকধক কফবি যাষ্ট্র ৃকষ্ট 
কবযবছ। 

ফৃকি াম্রাজয প্রবাফ াযাবনায য এই যাষ্ট্রগুবরায কনয়ন্ত্রণ বনয় আবভকযকা, বমন 
ভুরভানবদয ম্পদ রুবিয বই ধাযাফাককতা অফযাত যাখা মায়। 

তাযা তাবদযই াবতয ুতুর আরী আবু্দল্লা াবরবক ইবয়বভবনয ক্ষভতায় ফায়, তায 
তবনয য ক্ষভতায় আবন আবু্দ যকবিহক আর আভকযককবক বম ককনা কয়া হুকথবদয বে 
াত কভকরবয় যাজধানী ানায কনয়ন্ত্রণ কনবয়বছ। আয এয পবর জাজীযাতুর আযফ ুবযািাই 
ভাককণন কনয়ন্ত্রবণ চবর বগবছ। 

এখাবনই বদয ঞ্চভ বনৌফবযয অফস্ান, এখান বথবকই কযচাকরত য় আঞ্চকরক কতৃণত্ব 
 আকধতয। এখানকায কফভানঘাকিগুবরা বথবকই বদয জেী কফভানগুবরা উবে কগবয় বফাভা 
বপবর আপগাবন ইযাবক ইবয়বভবন আয াবভ.... 

আয জাজীযাতুর আযবফয ভুকরভযা এই কয়া ভাককণন বজাবিয কাযবণ উত্তয দকক্ষণ এফং 
ূফণকদবক কয়াবদয কদক বথবক অফবযাবধয হুভককবত বে বগবছ, কাযণ এইফ 
অঞ্চরগুবরাবত তাবদয কঘবয বযবখবছ হুকথ-াপাফী কয়া ন্থীযা। 

অফববল ভাককণনীযা মখন ইরাবভয কফরুবে কনরণজ্জ ত্রুতায় আয বকান যাখঢাক যাখায 
প্রবয়াজন বনই ফবর কোে কনর- তখন দৃযবি কনবয় আবরা বডানাল্ড ট্রাম্পবক। বডানাল্ড 
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ট্রাবম্পয ভাধযবভ তাযা ভাককণন দূতাফা বতরআকফফ বথবক বজরুজাবরবভ স্থানােয কযায ভধয 
কদবয় ইরাভ  ভুকরভ কফবদ্ববলয এক নতুন অধযাবয়য ুচনা কযবরা। 

আয কভবয কক, কযয়াবদ ভুাম্মাদ কফন ারভান এফং আকভযাবত ভুাম্মাদ কফন জাবয়বদয 
ভবতা জায়নফাদী বগারাভবদযবক বদব বদব ানক্ষভতায় ফকবয় কদর। 

এবন দুবমণাগভয় দুকদণবন আকভ যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইক য়া াল্লাবভয কফত্র অঞ্চবরয 
অধীফাীবদযবক উবেয কবয ফরবত চাই- 

ফরুন, এ ভযা ভাধাবনয উায় কী? 

এই কপতনা দভবনয উায় কী? 

এই লেমন্ত্র বভাকাকফরায থ কী? 

থ ফেই দীঘণ  দূগণভ। এফং এই অকবমাত্রায় প্রবয়াজন কফুর তধমণ  অির ভবনাফর, 
ীভাীন তযাগ কতকতক্ষা  কুযফানী... 

খুফ রম্বা কথায় না কগবয় কতনকি ভাত্র বব্দ আকভ ভাধাবনয উায় ফাতবর কদকি- 

1. কজযত 
2. কজাদ এফং  
3. ঐকয। 

কজযবতয ফযাাবয ফরবত য়- 

এিা আকম্বয়া আরাইকভু ারাবভয ুপ্রাচীন ুন্না এফং কজাবদয অকনফামণ ূফণতণ। ুতযাং 
এ অঞ্চবরয আকরভ রাভা  তাকরফাবন ইরবভয কতণফয র অবক্ষাকৃত কনযাদ অঞ্চবর 
কজযত কযা- বমন তাযা বখাবন ফব ভায়াযা যাভণ কযবত াবযন এফং জায়নফাদী 
আযফ াক  তাবদয ভকনফবদয কফরুবে কজাদবক ংগকিত কযবত াবযন। ংোভ  
কফপ্লবফয প্লযান-বপ্রাোভ কিক কযবত াবযন। 

আয এ কাবজয জনয বফণাত্তভ বূকভ র কজাদবূকভ। কফপ্লবফয কযকল্পনা েণ-ফাস্তফায়ন এফং 
ুংগিবন কজাদবূকভই ফণাবক্ষা কনযাদ  উবমাগী। 
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কজযবতয এই আভর ভুাকজবযয াভবন কচোয নতুন নতুন কদগে খুবর বদয় এফং 
আবদারবনয এভন ফ প্লযািপভণ ৃকষ্ট কবয বদয়- তাগুবতয কনয়ন্ত্রবণ ফফা কযা কাবযা বক্ষ 
বমগুবরা কল্পনা কযা ম্ভফ না। 

আল্লা তায়ারা ফবরন- 

 َوَمن يُ َهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّه َيِجْد ِفي اْْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعةً 
“আয মাযা কজযত কযবফ আল্লায যাস্তায়- তাযা ৃকথফীয ফুবক ববয় মাবফ (ত্রুবক যাস্ত 
কযায) অবনক স্থান এফং স্বিরতা” (ুযা কনা: ১০০) 

একজন কজযতকাযী ভুজাকদ বমবাবফ তাগুতবক আঘাত কযায কযকল্পনা কযবত াবয-
তাগুবতয ৃঙ্খবর থাকা বকাবনা ফযকি বিা বাফবত াবয না। 

এ কাযবণই নয়-এগাবযায বই ফযকতভয় াভরা তাগুবতয কফসৃ্তত আয়তবনয বখারা 
বজরখানায অধীফাীবদযবক প্রচন্ডযকভ কফকিত কবযকছর- তাযা বকানকদন কল্পনা কবয 
উিবত াবযকন বম ুাযায়ায আবভকযকায উয এভন আঘাত ানায াভথণয ভুরভানবদয 
আবছ। 

কাযণ তাযা বতা বফবেই বিবছ এই বাফনায উয- “আভযা দুফণর, অায়। ম্বরীন 
কযফায ভবতা আভাবদয ককছুই বনই”।  

ীনভযনযতায এই দণবনয উবযই তাযা বফবে বিবছ, এই দণবনয উযই তাযা জীফন 
কাকিবয় কদবয়বছ। 

তাগুত এবককিা কভথযা নািক াকজবয় তাবদয উয বদাল চাকবয় বদয় আয অভকন তাযা 
ভস্ববয জবত শুরু কবয- “আভযা াকেফাদী, অবেয াবথ- মুবেয াবথ আভাবদয দূযতভ 
ম্পকণ বনই”... 

ক্ষােবয াবয়খ উাভা  তায েীযা কনীকেত ম্বরীনবদয বয় ুাযায়ায যাকয়া  
আবভকযকায কফরুবে ংোবভ অফতীণণ বয়বছন। আয প্রতযক্ষ অকবজ্ঞতায ভধয কদবয় 
বজবনবছন ারকা অবে, স্বল্প াভবথণয কক কবয এভন ফে ত্রুবক ঘাবয়র কযবত য়। 
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বখানকায প্রতযক্ষ অকবজ্ঞান, কনুণ  কনখুত প্লযান আয দ্বীপ্ত বচতনা  আত্মকফোবক কাবজ 
রাকগবয় ত্রুয ফাকণকজযক কফভানবক তাবদযই কফরুবে ভাযাত্নক ভাযণাবে কযণত কবযবছন- 
মায একিা কগবয় আঘাত ববনকছর তাবদয প্রকতযক্ষা দপতয বন্টাগবন, আবযকিা ধুবরায় 
কভকবয় কদবয়কছর তাবদয ভস্ত অথণনীকতয বভরুদন্ড িুইনিায়াযবক আয আবযকিা আঘাত 
ানবত মাকির বায়াইিাউব। 

আয এিা কছর আবদারবনয ইকতাব মুগােকাযী কযকল্পনা, অবাফনীয় দবক্ষ। এফং এিা 
এবকছর একজন কজযতকাযী ভুজাকবদয কাছ বথবক। 

কতযই! 

এ ধযবনয কচো  কযকল্পনা তাগুবতয াবত ৃঙ্খকরত অফরুে একজন ফযকিয বক্ষ 
অকল্পনীয়ই ফবি। 

এবাবফই কজযত ভুাকজযবদয াভবন কচো  কবভণয নতুন নতুন ফ কদগে খুবর বদয়। 
তাগুবতয বখারা বজরখানায় ফা কযা বরাকবদয বক্ষ মায কল্পনা কযা ম্ভফ য় না। 

াবয়খ উাভা (য:) আপগাকনস্তাবন থাকবত ফরবতন- আভযা এখাবন স্বাধীনতায কনভণর 
কনো ফুকববয বিবন বনই, কথা ফরায স্বাধীনতা প্রাণববয উববাগ ককয.. 

এখাবন কথা ফরবত  তযপ্রচায কযবত আভযা ফাধাীন, যীয়ায ীভাবযখা ছাো আভাবদয 
উয আয বকান ফাধা বনই। 

আয এ ফযাাবয াবয়খ উাভা (য:) আভাবদযবক কনবজয অকবজ্ঞতায কথা শুকনবয়বছন বম, 
কতকন জাজীযাতুর আযবফয একাকধক আবরভ  দায়ীবক ফাযফায কজযত য়াকজফ য়ায 
ফযাাবয ফবরবছন। কজযত কযবত তাকগদ কদবয়বছন। ককন্তু তাবদয প্রায় ফাই তায কাবছ 
এই জয ব কযবতা বম, ধাব ধাব উম্মা, ভাজ  ান ফযাফস্থাবক ংবাধন কযায 
জনয তাবদয দীঘণবভয়াদী কযকল্পনা যবয়বছ। 

তখন াবয়খ তাবদযবক তকণ কবয কদবয় ফবরকছবরন- এফ কযকল্পনা পরতায ভুখ বদখায 
আবগই উদ কযফায তা ফযাথণ কবয কদবফ। 
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কতযই, তাই বয়বছ। ঐফ দায়ীবদয বে উদ কযফায গাোযী  বফইভানী কবয 
তাবদযবক ফদী কবযবছ। আয ভুাম্মাদ কফন ারভান এব বতা াকন্থী আবরভবদযবক 
বেপতায এফং নাবজার কবয বছবেবছ। 

বতা এই কছর কজযবতয ফযাাবয ংকক্ষপ্ত ককছু কথা- 

আয কজাবদয কফলবয় গুরুত্বূণণ কথা বরা- 

আভাবদয কর বক্টবযই ফহুভুখী তৎযতায় তাগুবতয কফরুবে কজাবদ নাভবত বফ, এয 
ভবধয প্রথবভই আব (তাীবদয) দায়া, প্রচায-প্রায, ক কথা ফরা  কভকডয়ায ভাধযবভ 
কজাবদ অংেণ। 

ুতযাং আযবফয আত্মভমণাদাীর বচতন ভুকরভবদয উয এখন কফত্র পযজ দাকয়ত্ব র 
বচতনায মুবে অফতীণণ য়া। ফতণভান ভবয় উম্মায কফরুবে  চরভান মুেগুবরায ফাস্তফতা 
 কিক কযকস্থকত জাকনবয় উম্মায ভাবঝ জাগযণ  বযবনাঁা ততযী কযা। 

আয এই কফত্র পযজ ফণপ্রথবভই অকণত য় উম্মায ভুখকর আকরভ-রাভা  তাকরফুর 
ইরভবদয কাাঁবধ। 

ুতযাং  

তাাঁযা বমন কনবজবদয দাকয়ত্ব  উম্মায প্রকত কতণবফযয ফযাাবয আল্লাবক বয় কবযন। 

তাাঁযা বমন তযপ্রকাব বকান ধযবনয কদ্বধা না কবযন, 

তাাঁযা বমন ফাকতবরয ভুবখা উবমাচবন বয় না কবযন, 

আয মাযা ভবন কবযন বম তাযা চাবয ভবধয আবছন, ককিন কযকস্থকতবত আবছন- তাাঁযা বমন 
বখান বথবক কজযত কবযন- বমন উচ্চকবে কদ্বধাীন কচবত্ত তাাঁযা উম্মায াভবন তয 
উচ্চাযণ কযবত াবযন। 

দায়া, প্রচায এফং তযবক ুস্পষ্ট কবয বদয়ায য আব অে  াাদাবতয ভাধযবভ 
ভয়দাবনয রোইবয় ে কফপ্লবফ আঘাবত আঘাবত ত্রুবক মণদুস্ত কযায ফণ। 
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আয এ বক্ষবত্র বফণাচ্চ গুরুত্ব কদবয় ভুজাককদনবদযবক ভাককণন  ইযাইকর িাবগণিগুবরাবক 
ফাছাই কবয াভরা কযবত বফ। কাযণ ভাককণন ভকনবফয তন ভাবনই র উদ কযফায, 
জাবয়দ কযফায  তাবদয ভবেণীয বগারাভবদয ভযণ। 

আয ঐবকযয গুরুত্ব আকভ ভবন ককযনা আনাবদয কাবযা অজানা আবছ। কাযণ, আজবকয 
এই মুে এই ংোভ কাবযা ফযাকিগত মুে, একক বকাবনা ংোভ নয়। 

ফযং এিা ুদীঘণকার মাফৎ চবর আা উম্মায কফরুবে ধাযাফাকক কু্রবডমুবেযই এককি 
ফণ। এই ধাযাফাকক কু্রববডয ফতণভান বফণয ুচনা ভাককণনীবদয এই াম্প্রকতক চরভান 
াভরায ভাধযবভ বমিাবক জজণ ফু প্রকাবয কু্রবড কববফ বঘালণা কবযকছর। 

আা ককয আনাযা এিা ভবন যাখবফন বম আভাবদয এই ংোভ ুকনকদণষ্ট বকাবনা অঞ্চবর 
ীভাফে নয়, বকাবনা কনকদণষ্ট য ফা যাষ্ট্র; বকাবনা কনকদণষ্ট ফং ফা বগাবত্রয াবথ মৃ্পি নয়। 

ফযং এ মুে বগািা উম্মায কম্মকরত ত্রুফাকনীয কফরুবে ুবযা উম্মায মুে। 

ুতযাং আনাবদয কতণফয র কনবজবদয কাতাযগুবরাবক ঐকযফে কযা, কনজস্ব কিগুবরাবক 
ংঘফে কযা, কর কভত্রবদযবক ুংগকিত কযা, তাকদ  কাবরভায তাকাতবর কবর 
ভবফত য়া, আয তাযবয কবর ঐকযফে বাবফ- যস্পবযয বমাগী বয়, উম্মাবক 
বে কনবয়, কাবধ কাধ কভকরবয় ত্রুয কফরুবে এক ুদৃঢ়, ুদীঘণ  অকফযাভ ংোবভ অফতীণণ 
য়া। 

কথা বল কযফায আবগ আকভ বজাযদাযবাবফ আভাবদয ম্মাকনত উরাভাবয় বকযাভ এফং 
ভুখকর তাকরফুর ইরভবদয উবেবয ফরবত চাই- আনাবদয দাকয়বত্বয কযকধ অবনক ফে, 
আনাবদয কতণফয অবনক বফক। 

আনাযা বুবর মাবফন না বম, ভাককণনন্থী তাগুত ংস্থাগুবরা দারার বেণীয থভ্রষ্ট 
ধভণফযাফায়ী, তাগুবতয দবরী- দুকনয়ায দবরাবী নাভধাযী আবরভবদযবক কনবয় কফযাি এক 
ফাকনী ততযী কবয বপবরবছ। এবদয কাজই বরা ংয় ৃকষ্ট কবয বফোবনা। এবদয কপতনা 
আয ভ্রষ্টতায কফরুবে রুবখ দাাঁোবত াবযন বকফরভাত্র ঐ কর কন্থী উরাভাবয় বকযাভ 
এফং ভুখকর তাকরফাবন ইরভ, মাযা ককতাফ-ুন্নায দরীর-আকদল্লা ুকফকদত ফাস্তফতা এফং 



 

 

11 
জাজীরাতুল আরবের জায়নোদী  
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কনবণযবমাগয তথয-প্রভাবণয আবরাবক দযফাযী আবরভবদয কভথযা, বধাাঁকা  প্রতাযণায প্রাাদবক 
চূণণ-কফচূণণ কবয কদবফন। 

ুতযাং আল্লা তা’আরা আবর ইরবভয কাছ বথবক বম অেীকায েণ কবযবছন তায 
ফাস্তফায়বনয জনয আনাযা প্রস্তুত বান। আনাবদয প্রকত উম্মায ুধাযণাবক ফাস্তবফ 
রূদান করুন। 

কনবজবদয দাকয়ত্ব বথবক গাবপর বয় ফব থাকবফননা। এভনিা বর আল্লা আনাবদয 
জায়গায় কবন্ন বকান প্রজমবক প্রকতস্থান কযবফন। 
 

ۖ   ثُمَّ تُ َوفَّٰى ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم ََل  ﴿َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى اللَّهِ  
 يُْظَلُموَن ]٢٨٢:٢[﴾

“আয বতাভযা বয় কবযা বই কদনবক- বমকদন বতাভযা আল্লায কাবছ কপবয মাবফ, তাযয 
প্রবতযক ফযকিবকই কযূণণ প্রকতদান বদয়া বফ তায কৃতকবভণয- এফং তাবদযবক জুরুভ কযা 
বফনা” (ুযা আর ফাকাযা: ২৮১) 

জাজীযাতুর আযবফ অফস্থানযত কপ্রয় ভুকরভ উম্মা! 

ভে আযফ উদ্বীবয উয কু্রবডাযযা আকধতয কফস্তায কবযবছ। মাবদয াভকযক  
বগাবয়দাঘাকিয বূকভকা ারন কযবছ ভুকরভ উম্মায প্রণবকবন্দ্র কফলবপাোরূী ইযাইর। 
অনযকদবক আফায আযবফয চাযকদক বথবক ইযানী কয়ান্থীবদয ক্রভফধণভান কিয হুভকক 
কদনকদন বফবে চরবছ। এভনকক ভক্কা ভদীনা দখর কযায ায়তাযা কযবছ যা। বদয 
ভুবখাভুকখ বর য়বতা উদ কযফায বরজ গুকিবয় ারাবফ, তাই বতাভাবদযবক ফকর- বতাভযা 
কতিুকু প্রস্তুকত কনবয় বযবখবছা? 
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ককফতা 

----------- 

 আযবফয কথক, ুদূয কাবপরায অকবমাত্রী 

দূগণভ ভরুপ্রােবয মাযা ছুবি চবরা কদনযাকত্র 

আযবফয বথ ছুবি চরা বয দাগবযয দর 

ফবয় কনবয় বমবত াযবফ কক এই আভায বচাবখয জর? 

 

খাবন এখবনা হৃদবয় মাবদয আবছ ঈভাবনয ছিা 

বৌবছ কদবগা আভায ঙ্কা, হৃদবয়য কথকতা। 

ত্রুযা ফ এব বগবছ কাবছ, আাঁধায বনবভবছ কাবরা 

জাকননা বতাভযা এখবনা বকন বম এতিাই অবগাছাবরা! 

 

বতাভাবদয ফুকঝ ভবনয ববতবয এতিুকু বয় নাই? 

প্রস্তুকত ছাো কন:ঙ্কায় কদন কািাবিা তাই? 

বতাভাবদয প্রকত কফবদ্ববল মাযা বপবর প্রকত কন:ো, 

হৃদবয় মাবদয আল্লায প্রকত নাই বকান কফো, 

 

প্রকতকদন মাযা বতাভাবদয াবথ ফাধায় নতুন মুে, 

বরাবক ঘুভাবর মাযা বজবগ থাবক প্রাণণ অকনরুে। 

আন জকভবত চালাফাদ কযা বদয নয়বকা ভুখয, 
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বতাভাবদয ভাকি রুবি কনবত যা আায় বফবধবছ ফক্ষ। 

 

খুফ কাছাকাকছ এব বগবছ যা বতাভাবদয ীভানায। 

বতাভাবদয আকাব জবভ বগবছ বভঘ-ঘন বঘায আকধয়ায। 

এভন ফজ্রকননাবদ বম আজ মুে দাভা ফাবজ, 

এখবনা বতাভযা ঘুকভবয় বম আবছা াবজাকনবকা যণাবজ, 

 

এখকন ভয়, প্রস্তুকত না- রবে মা আভযণ.. 

হৃদবয় হৃদবয় বমন ফবয় মায় ুীতর ভীযণ। 

ফে বয় য়, প্রাবণয ায়বয বজবগ বি অকবভান, 

গাপরবত-ঘুবভ না জাকন াযায় ফিুকু ম্মান। 

 

বজবগ উবি মকদ ঙ্কায় বো তফু নাই বকাবনা বয়, 

বজবগ িবরই ঙ্কায য আবফ আফাবযা জয়। 

আয মকদ তফু ঘুকভবয়ই থবকা জাগবত বতাভাবক বফ, 

আঘাবত াবাবত ঙ্কায় আয ধ্বংবয উদ্ভবফ, 

অতীবতয মত বগৌযফ, মত অম্লান ইকতা, 

বয় য় এই ভযণঘুবভই ঘবি নাকক তায না..... 
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এযবচবয় ফে কী কফদ আয, ফবরা ব আনজন 

কনজবূকভ বছবে মকদ কনবত য় ূদূবয কনফণান। 

ডাক কদবয় মাই, মকদ বতাভাবদয কাবজ রাবগ কথাদুবিা, 

তবফ না ধনয, এখকন ভয় বজবগ বিা বজবগ বিা... 

 

 

য়া আকখরু দায়ানা আকনর াভদু করল্লাক যকবিহর আরাকভন। 

ারাত ারাভ ফকলণত বাক কপ্রয় নফীজীয প্রকত, তায কযফায কযজবনয প্রকত, এফং তায 
াাফীগবণয প্রকত। 

 

য়া ারাভু আরাইকুভ য়া যভাতুল্লাক য়া ফাযাকাতুহু.... 


